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Conrad Electronic

Conrad  Electronic, ul. Kniaźnina 12, 31-637  Kraków
tel. 12 622 98 00, bok@conrad.pl, www.conrad.pl
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Conrad to jeden z największych dostawców dla przemysłu w zakre-
sie automatyki, techniki instalacyjnej oraz rozwiązań dla służb 
utrzymania ruchu. W ofercie dostępne są elementy elektromechaniki, 
automatyki, pneumatyki, przyrządy pomiarowe, zasilacze, elementy 
techniki lutowniczej, narzędzia, kable, materiały montażowe, urządze-
nia warsztatowe, elementy wyposażenia  BHP, baterie i akumulatory, 
urządzenia alarmowe oraz monitorujące i wiele więcej. Nasz asorty-
ment stanowi ponad 650 000 produktów (1 400 000 dostępnych 
w Niemczech) od ponad 2000 renomowanych dostawców.
Jedną z wiodących grup produktów w ofercie firmy  Conrad są 
urządzenia i podzespoły automatyki przemysłowej znanych 
na całym świecie producentów, takich jak  Werma,  Drive-System 
 Europe,  Crouzet,  Auer,  Wago,  Eaton,  Advantech,  Phoenix  Contact, 
 Siemens,  Ixxat,  IDEC czy  Weidmüller.

ASORTYMENT  Z ZAKRESU  AUTOMATYKI

 � Sterowniki  PLC: jednostki logiczne, moduły  I/O, konwertery 
interfejsów;
 � Przekaźniki: monitorujące, bezpieczeństwa, interfejsów, półprze-
wodnikowe, czasowe;
 � Systemy zdalnego sterowania i regulacji: moduły i urządzenia 
 M2M, modemy  GSM, podzespoły przemysłowe sieci  Ethernet;
 � Technika napędowa: silniki prądu stałego, silniki krokowe (sko-
kowe) zwykłe i ze zintegrowanym sterowaniem, napędy liniowe 
oraz szeroka gama regulatorów i sterowników;
 � Urządzenia techniki sygnalizacyjnej: kolumny sygnalizacyjne, 
urządzenia akustyczne i optyczne wraz z akcesoriami;
 � Komputery przemysłowe.

KORZYŚCI  DLA  KLIENTÓW

 � Platforma internetowa wykorzystująca nowoczesne funkcje, 
szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw oraz firm realizujących 
zakupy (prezentacja cen netto i  brutto, informacje o  stanie 
magazynowym podawane w czasie rzeczywistym);
 � Elastyczne formy realizacji zamówień:
– zapytanie o wycenę listy zakupowej online (RFQ), 
– import produktów do zamówienia z  pliku (wycena listy 

 BOM),
– dogodne formy zamówień online (system  EDI, sklep 

 OCI/Punch-out),
– realizacja dużych zamówień z  odroczoną datą (forward 

 order), harmonogramu dostaw (scheduled order) czy za-
mówień ramowych, na wywołanie (call-off-order);

 � Serwisy specjalne – m.in. serwis druku 3D, serwis kalibracji, 
cięcie kabli gratis;
 � Pomoc techniczna – wiedza ekspercka, wsparcie w  doborze 
odpowiednich produktów i rozwiązań;
 � Odroczone terminy płatności;
 �Możliwość dostawy kompletnej lub częściowej;
 � 90% produktów dostępnych w magazynie – wysokie stany 
magazynowe;
 � Produkty marek własnych (m.in. Voltcraft,  Toolcraft,  TRU  Components, 
 Basetech) w atrakcyjnych cenach wraz z 3-letnią gwarancją na 
produkty  Voltcraft i 10-letnią gwarancją na narzędzia ręczne 
 Toolcraft;
 � Jedyna w Europie strefa  EPA z atestem  TÜV;
 � Certyfikowany system zarządzania jakością wg  ISO 9001: 2015;
 �Własne  Centrum  Technologii  Conrad (CTC), w którym pracują 
wysoko wyspecjalizowani inżynierowie i technicy, opracowujący 
nowoczesne rozwiązania techniczne;
 � 90 000 produktów w opakowaniach przemysłowych przystoso-
wanych do potrzeb produkcyjnych;
 � Szybka dostawa i zarządzanie magazynem – nowoczesny system 
logistyczny, który pozwala na wysyłanie 100 000 paczek dziennie;
 � Dostęp do szkoleń online.


